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ТОЙМДеФакто 

ТӨСВИЙН 
ХОРИГИЙН ЦААНА

УИХ-ЫН ДАРГА 
ОГЦРОХ УУ?

ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙ, 
ХАРИУЦЛАГА
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№ 409 № 458

Дамбадаржаагийн ЖАРГАЛСАЙХАН 
Долоо хоног бүрийн нийтлэл, 

http://jargaldefacto.com/category/23 

НИЙТЛЭЛДеФакто 

Улс орны эдийн засгийн хөгжлийн суурь нь 
дэд бүтэц: тээвэр, холбоо, эрчим хүч, зам гүүр, 
барилга байгууламж. Хөгжсөн ба хөгжиж буй 

орнуудын ялгаа нь дэд бүтцээрээ хамгийн түрүүнд 
харагддаг. Дэд бүтцийн хөгжлийн түлхүүр нь цемент 
гэдэг.

Манай улсын төр засаг нь тогтворгүй, үйл 

ажиллагаа нь цэгцгүй учир дэд бүтцийн хөгжлийн 
бодлого нь барьцгүй, алсын хараагүй явж ирснээс 
эрүүл бус өрсөлдөөн үүсч, том хөрөнгө оруулалт 
алдагдалд орж, олон мянган хүнийг ажилгүй болгох 
эрсдэлд хүргэж магадгүй болсныг цементийн бизнес 
дээр цэгнэн харж болно.

Шинэ зуун эхэлснээс хойш эдийн засгийн өсөлт, 
хотжилтыг дагаад манай улсын цементийн хэрэглээ 
таван жил тутам хоёр дахин өсч ирлээ. Гэвч энэ 
хэрэгцээг улсын хэмжээнд байсан ганц цемент 
шохойн (Хөтөлийн) үйлдвэр нь жилд 200-300 мянган 
тонн хүчин чадалтай учир хангаж чадахгүй, БНХАУ-аас 
импортлож иржээ. Монгол улс 2009 онд 0.5 сая тонн 
цемент импортлож байсан бол 2015 онд 1.5 сая тонн 
болж, цементийн нийлүүлэлтийн 90 хувьтай тэнцжээ.

Монголын эдийн засаг үсрэнгүй өсч, 2011 онд 
ДНБ-ий өсөлт 17.6 хувьд хүрснээс хойш монголчууд 
цаашдын хөгжлөө маш өөдрөгөөр төсөөлж, Засгийн 
газар нь дэд бүтэц, хот байгуулалт, уул уурхайн болон 
төмөр ба авто замын олон мега төслүүд хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөв. Эдгээр төслүүдэд 2015 оноос хойш таван 
жилийн дотор 16.1 сая тонн цемент хэрэглэх тооцоо 
гарчээ.

2013 онд хийсэн МакКинзи компанийн судалгаагаар 
100 мянган айлыг орон сууцжуулах төсөл, нийслэлийн 
дахин төлөвлөлт, 7000 км талын зам барих зэрэг 
томоохон төслүүдийн цементийн хэрэгцээ жилд 
22 хувиар өссөөр 2020 онд  4.4 сая тонн болно гэж  
тооцжээ.

ЗАХ ЗЭЭЛ

ЦАВ ГАРСАН
ЦЕМЕНТИЙН БИЗНЕС
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Гэтэл төрийн бодлого өөрчлөгдөж, гадаадын 
хөрөнгө оруулалтыг хязгаарласан хууль тогтоомжууд 
гарч, зэрэгцээд эрдсийн түүхий эдийн үнэ унаснаар 

монголын макро эдийн засгийн нөхцөл муудан, 
улмаар дээрх том төслүүдийн явц удааширч, зогсонги 
болж, өөдрөг төсөөлөл унтарч эхэллээ. 

Мега төслүүдийн цементийн хэрэгцээг дотооддоо 
үйлдвэрлэж хангах, импортыг орлох аяныг дөрвөн компани 
зэрэг эхлүүлжээ. 2010-2012 оны хооронд Монцемент, МАК 
Хөтөл (технологи шинэчлэл) зэрэг монголын компаниудаас 
гадна Хятадын төрийн өмчит CUCC компани монголд 
“Мөнхийн баян гал” ХХК байгуулан эхлүүлж, жилд тус бүр нэг 
сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрүүдийг 
2015-2016 онуудад ээлж дараалан ашиглалтад оруулав. 
2018 он гэхэд энэ дөрвөн үйлдвэр монголын цементийн 

импортыг орлож,  нийт хэрэгцээний  90 хувийг дотоодоос 
хангах болов.  

Эдгээр үйлдвэрүүд орчин үеийн хуурай аргын технологи 
нэвтрүүлсэн учир цементийн чанар, стандарт эрс сайжирч, 
барилга, дэд бүтцийн эдэлгээ, насжилт уртасч, төрөл нь 
олширч, улмаар хэрэглэгчийн онцлогт тохируулан тусгай 
цемент хүртэл нийлүүлж эхлэв. Жишээ нь Оюу толгойн 
гүний уурхайн цооногийн бэхжилтийн тусгай зориулалтын 
цементийг Монцемент үйлдвэрлэн бүрэн хангаж байна.

2016 оноос хойш уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын 
үнэ буурсан, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт багассан, 
хууль эрх зүйн орчин ойлгомжгүй зэрэг шалтгаанаар 
барилгын салбарын өсөлт удааширч цементийн хэрэглээ 
жилд 1-1.5 сая тонноос хэтрэхгүй байна.  Харин 2017 оноос 
уул уурхайн түүхий эдийн экспортын үнэ өсч, барилгын 
салбар идэвхжих хандлагатай болсон.

Төгрөгийн ханш сүүлийн зургаан жилд хоёр дахин 
унав. Цементийн борлуулалт багасч, үйлдвэрүүд 
ашиггүй болж эхлэв. 2012 оны 3-р сард нэг доллар 
1410 төгрөг, нэг тонн цементийн үнэ 120 ам.доллар 
байв. 2018 оны 11-р сар нэг доллар 2600 төгрөг, 
нэг тонн цемент 60 ам.доллар болов. Цементийн 
үйлдвэрүүдийн төслүүд ам.долларын санхүүжилттэй 
учир төгрөгийн ханшийн сулралаас болж 
борлуулалтын орлого нь 2 дахин унаж, зээлээ эргэн 
төлөхөд хүндрэл үүсч, хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь 
эрс буурчээ.

Цементийн үйлдвэрийн урсгал зардлын тавны 
нэгийг эзэлдэг цахилгааны үнэ зургаан жилийн 
дотор 2 дахин өсчээ. 2011 онд цахилгааны тариф 
кВ.цаг нь 100 төгрөг байсан бол 2017 оны намар 192 

төгрөг болжээ. Төмөр замын тариф сүүлийн 3 жилд 
26 хувиар, дизелийн түлшний үнэ 2018 онд 45 хувиар 
огцом нэмэгдэв. Тээвэр, түлшний зардал сүүлийн 
гурван жилд 25 хувиар өсчээ.

Засгийн газар 2013 онд хөрөнгө оруулалтыг 
татварын болон татварын бус замаар дэмжих болж, 
Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 11.2-т барилгын 
материал үйлдвэрлэх төслийн тоног төхөөрөмжийг 
гаалийн албан татвараас чөлөөлж, нэмэгдсэн 
өртгийн албан татварыг тэглэх заалт оруулав. Гэвч 
энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газар биелүүлэхгүй 
өдийг хүрснээр энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийсэн 
аж ахуй нэгжүүдэд их хэмжээний тооцоогүй зардал 
гарч, хөрөнгө оруулагчид монголын хууль эрх зүйн 
орчинд эргэлзэх болоод байна.

“ХАЛУУРАЛ”

“УГСРАА ЦОХИЛТ”  

НИЙТЛЭЛДеФакто 
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МакКинзи компанийн тооцоолсон төслүүд 
хэрэгжсэнгүй. Бүр нэг ч ширхэг цахилгаан станц, нэг 
ч км төмөр зам баригдсангүй.

Ийм нөхцөлд дөрвөн үйлдвэр цементээ ямар ч 
үнээр хамаагүй борлуулах буюу зардлаасаа ч бага 
үнээр борлуулж, үйлдвэрээ зогсоочихгүйн төлөө 
ямар ч “мөчрөөс” шүүрэхэд бэлэн болжээ. Барилгын 
компаниуд арматур, цемент, бусад материалаа орон 
сууцаар “бартердаж” байна. Барилгын салбарын 
үнэ цэнийн гинжин холбоо эхнээсээ дуустал бэлэн 
мөнгөний гачаалд ороод байна. 

Байж болох нэг шийдвэр нь авто замаа асфальт биш 
бетон хучилттай барих явдал юм. Бетоноор барьсан 
замыг асфальтан замтай харьцуулахад хагарал бага, 
түлшний дусалд гэмтдэггүй, эдэлгээний хугацаа нь 
30 жилээс дээш буюу 50 хувиар урт ажээ. 2015 оноос 
хойш (2018 оны 10-р сарыг оруулаад) манайх нийт 
13,745 тонн битум асфальтан зам барих зорилгоор 
импортлож 6.5 сая ам.доллар зарцуулсан байна. 
Төсвийн хөрөнгөөр юугаар барьснаас эс хамаарч 1 
км замыг 1 тэрбум төгрөгөөр барьж байна.

Зах зээлийн эдийн засаг руу шилжсээр яваа манай 
улсад аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэхэд ямар 
бэрхшээл тулгарч байгааг цементийн салбарын 
шинэхэн түүхээс ийнхүү тольдон харж байна. 

Төр засаг зах зээлийн үнийг хязгаарлаж, 
тогтворжуулахыг оролдох болсон нь дунд болон 
урт хугацаандаа том хөрөнгө оруулалт шаарддаг 
салбарыг дэмжих биш унагадаг. Тийм ч учраас 
манайд уул уурхайгаас бусад аж үйлдвэрийн салбар 
хөгжихгүй байна.  Төсвийн эрх мэдэл хэт төвлөрсөн, 
жил бүр алдагдалтай гардаг учир Засгийн газрын өр 
буурахгүй байна.

Мөн төрийн нэрээр хувийн компаниуддаа хөрөнгө 
олох гэж Засгийн газрын гадаад бонд гаргуулдаг, 
тусгай сангууд байгуулан төрийн түшмэд нь өөрсдөө 
баяждаг, үнэ тогтворжуулах нэрээр зах зээлийг 

гажуудуулдаг болсон.

2013 оноос орон сууцны хэт хөнгөлөлттэй зээлийг 
Монголбанкнаас олгох болсноор орон сууцны үнэ 
хоёр дахин өссөн бөгөөд өнөөдөр зөвхөн нийслэлд 
гэхэд 66 мянган байр борлуулалтгүй, 200 мянган 
өрх нүхэн жорлонтой нөхцөлд амьдарч, нүүрс түлж, 
хотын агаарыг гамшгийн түвшинд хүргэж байна. 
Төр оролцоогүй байсан бол барилгын салбар эрэлт 
хэрэгцээнд нь таарсан орон сууц барихаас өөр 
сонголтгүй байсан. 

Төр засгаа авлигаас чөлөөлж, аливаа бараа 
үйлчилгээний үнийг төр засаг биш зах зээл тогтоох 
болсон цагт л эдийн засаг бодит зам дээрээ гарч, 
улмаар дэд бүтцийн хөгжил ирнэ.

2018.11.28

НЭГЭН ГАРЦ

УЧРЫГ НЬ МӨШГӨВӨЛ ...
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2018.11.25-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

ТӨСВИЙН ХОРИГИЙН ЦААНА

Үйл явдлын товч:

Энэ сарын 15-нд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
2019 оны төсөвт бүхэлд нь хориг тавьсан. Төсвийн 
холбогдох хууль, тогтоолуудад бүхэлд нь хориг тавьж 
байгаа нь Монгол Улсын түүхэнд анх удаа болж байна 
гэж тухайн үед УИХ-ын гишүүд ярьж байсан. Гэтэл 7 
хоногийн дараа Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газрын 
дарга З.Энхболд бүхэлд нь тавьсан хоригийг өөрчилж 
хэсэгчилсэн хориг болгон оруулж ирж байна гэж 
мэдэгдсэн. Ингэж өөрчлөн оруулж ирэхдээ “хоригт 
тавьсан асуудлуудыг уян хатан байдлаар шийдвэрлэх 
боломжтой гэж үзлээ” гээд “мал аж ахуйн гаралтай 
түүхий эдийг боловсруулж экспортлох үйлдвэр, аж 
үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийг холбогдох зардлаас танан гаргах 
замаар нэмж тусгахыг хүсье” гэсэн. Үүний дагуу 500 
тэрбум төгрөгийг Хөгжлийн Банкаар дамжуулж зээл 
хэлбэрээр олгохоор ярьсан.

Дүгнэлт тайлбар:

Төсвийн хориг нэрээр тодотгол хийж байгаа хэрэг. 
2018 оны тодотгол, 2019 оны төсвийн төсөлд нэмэлт 
оруулж байна. Тодотгол нэрээр төсвөө олон дахин 
өөрчлөх болсон нь төрийн чадвар сул байгааг харуулж 
байна. Эрдсийн түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс 
болж төсвийн зардлаа өөрчлөхийн оронд Байгалийн 
баялагийн сан байгуулаад зохицуулах сонирхолгүй. 
Учир нь сонгуулийн 4 жилээс цааш хардаггүй, 
хариуцлагагүй, чадваргүй хүмүүс төр засгийн эрхэнд 
байгаатай холбоотой.

Уян хатан гэдэг хоригоос зарчмын 2 асуудал төрж 
байна. 

1. Ерөнхийлөгч аливаа хуульд хориг тавих 
эрхтэй. Энэ тохиолдолд төсвийн хуулийн 
хориг байна. Харин наймаалцах ёсгүй. Үйлдвэр 
байгуулах мөнгө гаргачих тэгвэл “Хонь бүтэн, 
чоно цатгалан” болно гэж байгаа нь яав ч 
“үндэсний эв нэгдлийг хангаж байгаа үйлдэл 
биш, түүний эсрэг үйлдэл. Хэн нь чоно, хэн 

нь хонь болчихов оо. Ерөнхийлөгч бол сөрөг 
хүчин биш. 

2. Ерөнхийлөгчийн тамгын газар чинь 
Үйлдвэрийн яам болсон юм уу? Тийм үйлдвэр 
байх ёстой юу гэвэл ёстой. Түүнийг Засгийн 
газар шийдэж, хувийн хэвшил хэрэгжүүлэх 
ёстой. 

Санг байгуулах нь төсөв өөрчлөгдөөд байдаг 
болохоор гарсан санаа. Гэвч манай нийтийн засаглал 
сул, авлига шингэсэн өнөөгийн нөхцөлд бараг 
бүх сан ил тод биш, тайлан байхгүй, сайдын өнгө 
үзэмжээр шийддэг болсон учир эдийн засагт сөрөг 
нөлөө үзүүлж, өрсөлдөөнийг утгагүй болгож, хувийн 
хэвшлийг уналтанд оруулсан. Хөгжлийн Банкны 
өмнөх зээлүүдийн тайлан бүрэн гараагүй буюу төр 
засгийн эрх мэдлийг авсан цөөхөн бүлэглэл нийтийн 
хөрөнгийг, зувчуулж, ямар ч шийтгэлгүй яваад байгаа 
учир Монголд ардчиллын үнэ цэнэ унаж байна. Үр 
дүнд нь иргэд чанга нударгад итгэх болоод байна. 

Ерөнхийлөгчийн хориг нь наймаа болсныг харуулж 
байгаа хэрэг. Ерөнхийлөгчийн хориг тохиролцоо 
болсныг Засгийн газар мэдэж байгаа. Гэхдээ Засгийн 
газрыг өөрийг нь огцруулах гээд байгаа учир төсөв 
зэрэг нь дараагийн асуудал болчихоод байна. ЖДҮ 
болон бусад сангуудыг шалгаж төр засгаа цэвэрлэнэ 
гэж ЕС У.Хүрэлсүх мэдэгдсэн нь харин цаг үеэ олсон 
амлалт. Харин төгрөгөөр далайгаад мөнгөөр буудаг 
муу зуршил энэ удаа давтагдахгүй байх. Энэ хүнд л 
зөвхөн энэ эрх мэдэл байгаа учраас тэдгээр хүмүүсийг 
илчлэх ёстой. Энэ ажлыг хийлгэх хүлээлт иргэдийн 
дотор бий болсон ба хэн нэгэн хэзээ нэгэн цагт хийх 
л ёстой байсан. 

Өнөөдөр МУ-д төгрөг хүчээ алдаж байна. Хэрвээ 
төсөв энэ байдлаараа алдагдалтай батлагдвал төгрөг 
үргэлжлэн унах боломжтой. Хамгийн том алдагдал бол 
төлбөрийн тэнцэл буюу МУ-ын ЗГ-ын гадагшаа төлж 
байгаа мөнгө, орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтаас 
хамаагүй их байна. 
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УИХ-ЫН ДАРГА ОГЦРОХ УУ?

Үйл явдлын товч:

УИХ-ын дарга Засгийн газрыг огцруулах бичигт 
гарын үсэг зурсан нь ашиг сонирхлын зөрчил 
үүсч байна гэж үзэж УИХ-ын 40 орчим гишүүн 
хуралдаандаа оролцохгүй байна. Энэ нөхцөл 
байдлаас болоод чуулганы ирц бүрдэхгүй байгаа. 
Ингээд чуулганаар хэлэлцэх тогтоолын төслүүдэд 
40 хүрэхгүй гишүүн л оролцож байна. Уг асуудалтай 
зэрэгцээд Ерөнхий сайд Баасан гарагт мэдэгдэл 
хийсэн. УИХ-ын даргыг 60 тэрбумын асуудалтай 
холбоотой нь үнэн гэж хэлсэн. Үүнээс гадна Тусгаар 
тогтнолын ордонд 400-500 хүн цуглаж жагсаал 
зохион байгуулах гэж байсныг зогсоосон гэж 
хэлсэн. Энэ 400-500 хүн дотор цэрэг, цагдаагийн 
байгууллагын албан тушаалтнууд байсан гэдгийг 
Ерөнхий сайд өөрөө хэлсэн.

Дүгнэлт тайлбар: 

УИХ-ын дарга байна уу, ЗГ огцрох нь зарчмын 
хувьд техникийн л асуудал.

ЖДҮХС-ийн хэрэг буюу улс оронд илэрч эхэлсэн, 
төрийн түшээд нь зохион байгуулалттайгаар 
нийтийн хөрөнгийг завшсан хулгайн асуудлыг 
яаж шийдэхийг иргэд харж, хүлээж байна. Энэ бол 
2 намаас угшилтай төрийн түшмэдийн хийсэн 
хэргийн дөнгөж орой нь. Эх үүсвэр нь бол намын 
санхүүжилт. Үүнийг маш зальжин аргаар зохион 
байгуулж ирсэн хүмүүс бол энэ хоёр намын 
удирдлага.

МАН-ын хувьд бол М.Энхболд, тод гэрч нь 
60 тэрбум төгрөгийн бичлэг. Тэд төрийн албан 
тушаалыг хориод жил зарж хөрөнгөтэй болсон. 
Үүнийг нь намынхаа дарга болоод удаагүй, ЕС 
У.Хүрэлсүх “Би УИХ-ын дарга М.Энхболдыг ажлаа 
өг гэсэн. Тэр 60 тэрбумын хэрэгт холбогдсон. Тэр 
бол эвлүүлэг биш, Энхболдын яриа мөн. Би намын 
даргын хувьд цаашдаа МАНАН бүлэглэлтэй хатуу 
тэмцэнэ” гэж мэдэгдсэн. 

Уламжлал ёсоороо бол намын дарга нь ЕС болдог. 
М.Энхболд МУ-ын бүх том албан тушаалыг дамжсан 
ч, нэмж Ерөнхийлөгч болох гэж ЕС болохгүй, Их 
хурлын дарга болсон. Тэгээд сонгуульд ороод 
Х.Баттулгад ялагдсан.

Их хурлын дарга зүгээр нэг албан тушаал биш, 
ямар хуулийг оруулж батлуулах дарааллыг сонгодог, 
хурлыг хөтөлдөг, хэзээ, хэнийг яриулахыг, яриаг нь 
таслахыг шийддэг.

11-р сарын 22-нд 40 гишүүн түүнийг огцруулахгүй 
бол хуралдаа суухгүй гэсэн. Гэтэл дараа нь 
М.Энхболд “чуулганы хуралдаанд оролцохгүй 
байгаа гишүүд төрийн эрхийг хууль бусаар авах 
гэж байгаа юм уу” гэж хэлсэн. Энэ бол эрүүгийн маш 
том гэмт хэргийн заалт байгаа гэдгийг сануулаад 
байгаа байхгүй юу. 40 гишүүнийг хууль бусаар 
төрийн эрхийг авах гэж байна гэж хэлж чадаж 
байгаа нь их анхаарал татаж байна. 

Тусгаар тогтнолын ордонд 400-500 хүн цуглаж 
жагсаал зохион байгуулах гэж байсныг зогсоосон 
гэж Ерөнхий сайд хэлсэн. Цэрэг цагдаа, хүчний 
байгууллагын удирдлагууд аль нэг намын байранд 
тусгайлан уулзана гэдэг бол хууль зөрчсөн явдал. 
Аль нэг улс төрийн намаас хамааралгүй байх ёстой. 
Яг үүнээс болоод энд оролцсон хүмүүсийг ажлаас 
нь халах хэрэгтэй гэж бодож байна. МУ-ын аюулгүй 
байдлыг хамгаалах ёстой хүмүүс ингээд явж байгаа 

ТОЙМДеФакто 
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нь улс төр ямар хэмжээнд муухай болсныг харуулж 
байгаа. 

Өнөөгийн улс төр үүрээ эвдүүлсэн зөгий шиг 
болчихлоо. Одоо зөгийнүүд нь гарч ирээд 
шуугиад яахаа мэдэхгүй байна. Төр засаг нээлттэй, 

хариуцлагатай, хулгай хийсэн хүмүүстэйгээ 
хариуцлага тооцож, мөнгийг эргүүлэн төлүүлэх 
ёстой. Тэднийг хөрөнгө хулгайлсан, мөнгө хүүлсэн, 
зохион байгуулалттайгаар үйлдсэн гэсэн 3 давхар 
хэргээр хариуцлага тооцох ёстой. 

ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙ, ХАРИУЦЛАГА

Үйл явдлын товч:

2014-2016 онд Шүүхийн ёс зүйн хорооны хүлээн 
авч, шийдвэрлэсэн гомдолд статистик, тоон анализ 
хийх замаар судалгаа хийсэн байна. 

Шүүхийн ёс зүйн хороонд: 

Он дараалал Ирсэн 
гомдол 

Гомдолд хэрэг 
үүсгэсэн

2014 он 208 24
2015 он 216 27
2016 он 231 33

Шүүхийн ёс зүйн хорооноос шүүгчийн ёс зүйн 
зөрчилтэй холбоотой гомдлыг шийдвэрлэсэн 
байдлыг авч үзвэл:

 2014 онд нийт 326 гомдол хүлээж авснаас 24 
сахилгын хэрэг үүсгэсэн, 271 сахилгын хэрэг 
үүсгэхээс татгалзсан, 21 ямар нэгэн байдлаар 
шийдвэрлээгүй үлдсэн байна.

Сахилгын хэрэг үүсгэхээр шийдвэрлэж 
хэлэлцсэн гомдлын агуулгыг харвал: 

30 хувь нь хэрэг буруу шийдвэрлэсэн, 25 хувь 
нь хувийн ашиг сонирхлын үүднээс нэг талд 
үйлчилсэн, 35 хувь нь хууль буруу хэрэглэсэн, 10 
хувь нь бусад гэсэн байдалтай байна.

Шүүхийн ёс зүйн хорооноос шүүгчийн ёс 
зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдлыг хянан 
шийдвэрлэсэн байдлыг авч үзвэл:  

Жилд ойролцоогоор 200-н гомдол ирдгээс 16 

орчим хувьд нь буюу 30-н гомдолд сахилгын хэрэг 
үүсгэдэг байна.

2014-2016 онд хэрэг үүсгэж шийдвэрлэсэн 
гомдлыг агуулгаар нь харвал: 

Шүүгчийн хууль зөрчсөн, хууль буруу хэрэглэсэн 
гэх үндэслэлээр сахилгын хэрэг үүсгэсэн гомдол 
хамгийн их байна.

Дүгнэлт тайлбар:

Шүүх засаглал шударга ёс тогтоохын төлөө 
байгаа. Шударга ёс тогтохгүй, төр засгийн 
хүмүүс нь хулгай хийгээд байхаар яаж бид шүүх 
засаглалаа шударга ёсыг тогтоож байна гэж үзэх 
билээ. Шүүхийн ёс зүйн хороо гэж байгаа нь их юм. 
Хэдийгээр хийж байгаа үйл ажиллагаа нь ёс төдий 
ч байгаа нь их юм. 

Шүүгчдийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
Авлигатай тэмцэх газар авдаггүй. Харин Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл авдаг юм байна. Шүүх засаглалд 
төр, хууль тогтоох байгууллага маш  их нөлөөтэй. 
Ерөнхийдөө МУ-ын 3 засаглалын ялгаа бүр алга 
болсон. Ард түмэн лав л аль малгайгаа өмсчихсөн 
байгааг нь мэдэхгүй байгаа. Шүүх засаглал маань 
тоглоомын засаглал болсон гэдгийн тод жишээ нь 
60 тэрбумын бичлэгийг эвлүүлэг гэж хэлснээс илт. 

Мөн Монгол улсын авлигын эх үүсвэр болсон улс 
төрийн намын санхүүжилтийн асуудлаар ямар ч 
шүүх хэрэг гарч ирсэнгүй. Яагаад? 

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Тоймын бүрэн эхийг www.jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх боломжтой. 

http://www.jargaldefacto.com
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